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Doğan Gündüz

Çocukluğumu, İstanbul’un henüz 
beton ve asfalt istilasına boyun 
eğmediği yıllarda, adı gibi yaşantısının 
da “köy” olduğu Firuzköy’de doya 
doya yaşadım. Kırda, çayırda, 
ağaçların ve su kenarlarındaki 
sazlıkların arasında karşılaştığım 
börtü böcek, kuşlar, kurbağalar, 
kaplumbağalar hatta yılanlar ve 
daha niceleri arkadaşlarım oldu. 
Büyüdüğümde önce üniversitede 
okumak sonra da hayatımı kazanmak 
için büyük şehirleri kendime mesken 
tuttum. Zamanın, dönüşü olmayan 
yolculuğun sesli tanıkları olan 
mekanik saatlerin tarih içindeki 
serüveni beni heyecanlandırıyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

AİLENİN EN YARAMAZI

BİSKÜVİ KUTUSUNDAKİ MARTI

FARE ADLI KEDİ

KAÇAN UYKULARIN PEŞİNDEN

RENGÂRENK BİR SES

SAHİ BENİM ANNEM HANGİSİ?
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İçindekiler

Odamda Neler mi Var?, 9

Babamın Mesleği, 19

Acayip Bir Hediye, 35





Gökten üç öykü düştü;

Biri sana, 

biri bana, 

biri de Feryal’e





9

Odamda Neler mi Var?

Odamda neler mi var?

Ben çok şanslıyım çünkü benim tam iki 

tane odam var.

Odalarımın birinde milyonlarca resim var, 

onların hepsini ben yaptım. Babam duvara 

iki çivi çakıp aralarına ip gerdi. Ben de re-

simlerimi mandallarla o ipin üzerine tek tek 

astım. Odamda iki katlı otobüsüm var. Ba-

zen ona tasma takıyorum, köpeğim oluyor,  
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birlikte geziyoruz.  Bir de babamın boyunda 

bir yatak var ama o benim yatağım. Ne zaman 

bu odada kalsam o yatakta uyuyorum. Başu-

cumda gece lambam var. Üzerinde çiçekler, 

kelebekler çizili. Ayrıca bir tane kocaman 

dünya var, onu bana doğum günümde ba-

bacinom hediye etmişti.  Hem ışıklı hem de 

düğmesini açınca kendi etrafında dönüyor. 

Sonra bir sürü oyuncağım var. En çok han-

gisini mi seviyorum? Tabii ki Pamuk Pren-

ses ve Yedi Cüceler. Şşşt! Sakın babacinoma 

söylemeyin, odamda ondan sakladığım siyah 

kol saati var, balerinli müzik kutusunun içine 
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gizledim. Bir de pizza var. Şaka yaptım, oyun-

cak pizza var, gerçek olsaydı kokardı. Bir 

tane flütüm var ama ne zaman çalsam sessiz 

olmamı istiyorlar. Başka neler mi var? Fare 

Adlı Kedi kitabım var. Daha çok kitabım var 

ama babacinomun bu kitabı okuması hoşu-

ma gidiyor. Çünkü babasıyla birlikte faaliyet 

yapan bir çocuğu anlatıyor. Bir de kocaman 

bir kutunun içinde tam elli yüz tane çizgi 

filmim var. Babam ne zaman istersem çizgi 

film izlememe izin veriyor. Hatta uyku saatim 

gelse bile izleyebiliyorum. Üstelik babacinom 
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odamı ne kadar dağıtırsam dağıtayım ben-

den hiç etrafı toplamamı beklemiyor. Burası 

benim dağınık odam. Dağınık odamı çok se-

viyorum.

Diğer odamda gerçek bir çocuk yatağı var. 

Tam boyuma göre. Burası da benim düzen-

li odam. Duvarlarında annecinomla benim 

fotoğraflarım asılı. Bir faaliyet dosyam var. 

Yaptığım resimleri onun içine koyuyorum. 

Bu odamda da oyuncaklarım var. İçlerinden 

en çok Şirin Baba ve Şirine oyuncakları-

mı seviyorum. Hep yanımda olsunlar diye 

uyurken bile onları başucumdaki masaya 

koyuyorum. Bir de kapımın üzerinde bir 

zürafa resmi var. Bazen annem beni kapıya 

yaslıyor, kıpırdamadan duruyorum. Zürafa-

nın boynundaki rakamları başımın üstünden 

kalemle işaretleyerek boyumu ölçüyor. Şşşt, 

yavaş, kimse duymasın, bir sır vereceğim: 

Annecinomun arayıp da bulamadığı mavi 

kalemi benim odamda, onu elbise dola-

bıma sakladım. Biliyorum, böyle yapmak 

doğru değil ama annemle babamın sevdiği 

eşyalarının odamda olması hoşuma gidiyor.  
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